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คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : จับตาศัตรูพืชต่างถิ่น 

 
จากการมอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตาม

สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นท่ีมีโอกาสเข้ามาระบาดในไทยอย่างต่อเนื่อง และจัดท าแปลงเฝ้าระวัง
การระบาดของศัตรูพืชในพื้นท่ีเสี่ยงกว่า 1,890 แปลงท่ัวประเทศ ครอบคลุม 38 ชนิดพืช 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ช่วยกันเฝ้า
ระวัง โรคไวรัสใบด่าง มันส าปะหลัง ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งสามารถติดมากับท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลัง หากโรคนี้เกิดการระบาดจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันส าปะหลังแทบจะสิ้นเชิง เนื่องจากมัน
ส าปะหลังท่ีเป็นโรค จะมีอาการใบด่าง เหลือง ล าต้นแคระแกร็น มันไม่สร้างหัว หรือถ้า สร้างได้ หัวมันจะมีขนาด
เล็กไม่สมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตเสียหาย 80-100% และแพร่ระบาดรวดเร็วมาก เพราะมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ 
สามารถปล่อยเชื้อจากต้นสู่ต้นภายในไม่กี่ชั่วโมง ท่ีส าคัญขณะนี้ยังไม่มียาหรือสารเคมีชนิดใดท่ีจะท าลายเชื้อตัวนี้
ได ้

แม้บ้านเราจะยังไม่เคยพบโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังมาก่อน แต่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดอยู่ในกัมพูชา
และเวียดนาม ล่าสุดพบการระบาดของโรคนี้ห่างจากชายแดนไทยเพียง 30 -40 กม.เท่านั้น โดยเฉพาะบริเวณ
แหล่งปลูกมันส าปะหลังส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก พื้นท่ีเสี่ยงได้แก่ จ.ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และสระแก้ว ตั๊กแตนไผ่ เป็นอีกศัตรูพืชต่างถิ่นอีกชนิดท่ีต้องช่วยกันเฝ้าระวัง เพราะ
มีรายงานสร้างความเสียหายในประเทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศลาว เขตติดต่อกับจังหวัดน่าน หากเกษตรกรพบ
ความผิดปกติหรือการระบาดของศัตรูพืชท้ังท่ีเป็นศัตรูพืชประจ าถิ่นหรือศัตรูพืชต่างถิ่นท่ีไม่เคยพบมาก่อนให้รีบ
แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอหรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 

สะ-เล-เต 
 

เกษตรหวั่นอีก 5 ปทีุเรียนล้นตลาด 
 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า จากกรณีเกษตรกรไทยมีโอกาสขายทุเรียนผ่านเว็บไซต์ 
Tmall.com บริษัทในเครือของอาลีบาบา กรุ๊ป ของแจ็ค หม่า 
ส่งผลให้มีเกษตรกรจ านวนมากเริ่มหันมาเพาะปลูกทุเรียนเพิ่ม
มากขึ้น จึงกังวลว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาดและราคาทุเรียนจะตกต่ าอีก จึงสั่งการให้เกษตรจังหวัด

และเกษตรอ าเภอลงส ารวจพื้นท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีของตนเองว่า แต่ละพื้นท่ีมีการเพาะปลูกสินค้าเกษตร
อะไรบ้าง เพื่อน ามาวางแผนการท าตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และมหาดไทย 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.จะเชิญ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย มาร่วมหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ในวันท่ี 11 ก.ค.



2561 ตามค าสั่งนายกฤษฎา ท่ีต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ท่ีเป็นหน่วยงานการตลาด และก าหนดความต้องการ
สินค้า เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯและมหาดไทยท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีการเกษตร ได้ก าหนดพื้นท่ีและปริมาณท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตการเกษตรออกมาตรงกับความต้องการ ท าให้เกษตรกรขายสินค้าในราคาท่ีสูงขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปี 2561 สศก.ส ารวจราคาเดือน มิ.ย. พบว่า ทุเรียน
มีผลผลิต 726,809 ตัน มากกว่าปี 2560 ประมาณ 14.45% ท่ีมีผลผลิต 635,031 ตัน โดยภาคตะวันออกมี
ผลผลิตออกมากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.2561 ประมาณ 362,565 ตัน ภาคใต้มีผลผลิตออกมากช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.
2561 ประมาณ 188,813 ตัน ขณะท่ีทุเรียนพันธุ์หมอนทองราคาเฉลี่ยเดือน มิ.ย.61 อยู่ท่ีกิโลกรัม (กก.) ละ 
77.90 บาท ลดลง 11.84% จากเดือน พ.ค.61 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์รายงานพิเศษ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดศัตรูพืชอุบัติใหม่หรืออุบัติซ ้า 

 
ตามท่ีทราบกันแล้วว่า ศัตรูพืชมีท้ังเป็นศัตรูพืชท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ากับศัตรูพืชเฝ้าระวังท่ียังไม่เคยเกิดขึ้นแต่

มีโอกาสจะเป็นศัตรูพืชท่ีอุบัติใหม่ได้ 
นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดศัตรูพืชอุบัติใหม่ และกลับมาอุบัติ
ซ้ า ได้แก่ 1.พืช ท้ังชนิดพืช พันธ์ุพืช ระดับความต้านทานต่อศัตรูพืช การปลูกพืชพันธุ์อ่อนแอเป็นสาเหตุส าคัญของ
การระบาดท่ีรุนแรง และยังเป็นแหล่งเพิ่มปริมาณศัตรูพืชอย่างไม่มีสิ้นสุดตราบเท่าอายุขัยของพืชเหล่านั้น การ
ระบาดของศัตรูพืชจะขึ้นกับการกระจายตัวของพืชอาศัย หากปลูกพืชอาศัยชนิดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงต่อศัตรูพืช
หนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง จะเหมาะสมต่อการพัฒนาการระบาดของศัตรูพืชเป็นอย่างมาก และหากพืชนั้นเป็น
พันธุ์อ่อนแอด้วยแล้วจะยิ่งเป็นเหตุให้เกิดระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นหลายเท่า การลดความหนาแน่นของพืชด้วยการลด
พื้นท่ีปลูกหรือปลูกพืชพันธ์ุต้านทานแซมหรือปลูกพืชแบบผสมผสานจะช่วยลดการระบาดลงได้ 

เมื่อกล่าวถึงพันธุ์พืชต้านทาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ความต้านทานแบบจ าเพาะกับชนิดของโรคและ
แมลง มียีนควบคุมน้อยคู่ ลักษณะต้านทานแสดงออกอย่างชัดเจน สามารถแยกออกเป็นกลุ่มตามระดับความ
ต้านทานได้ พืชท่ีมีความต้านทานแบบจ าเพาะมักแสดงออกกับบางสายพันธุ์ของโรคหรือแมลงเท่านั้น 2) ความ
ต้านทานแบบไม่จ าเพาะกับชนิดของโรคและแมลง เป็นลักษณะความต้านทานท่ีควบคุมโดยยีนหลายคู่ การ
แสดงออกของลักษณะความต้านทานจึงแยกเป็นกลุ่มชัดเจนไม่ได้ ลักษณะความต้านทานแบบไม่จ าเพาะนี้อาจ
เรียกว่า Tolerance ก็ได้ พืชท่ีมีลักษณะความต้านทานแบบนี้มักแสดงความต้านทานกับโรคหรือแมลงได้หลาย
สายพันธุ์ และมีระดับความต้านทานต่อสายพันธุ์ต่างๆ ได้เกือบเท่ากัน ความต้านทานแบบนี้มักไม่สมบูรณ์อาจ
ปรากฏอาการของโรคอยู่บ้างเล็กน้อย โดยท่ัวไปหากพืชท่ีมียีนต้านทานโรคปลูกในพื้นท่ีกว้างเป็นจ านวนมากจะมี
การผสมตัวเองท าให้มีความต้านทานสูงต่อศัตรูพืชเฉพาะสายพันธุ์ แต่ส าหรับพืชท่ีขยายพันธุ์จากส่วนขยายพันธุ์ 
เมื่อมีศัตรูพืชเข้าท าลายจะพบการระบาดอย่างรุนแรง 

2.ศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พืชท่ีปลูก เช่น ท าความเสียหายจากการวางไข่ท่ีเนื้อเยื่อพืช
แล้วกระตุ้นให้พืชเกิดการเจริญผิดปกติเกิดปุ่มปมขึ้น มีการปล่อยสารพิษต่อพืชท าให้เนื้อเยื่อพืชเหี่ยวแห้ง เกิด



อาการคล้ายใบไหม้ ท าให้ใบพืชบิดงอผิดรูปร่างไป นอกจากนี้แมลงบางชนิดยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชได้อีกด้วย 
สาเหตุที่ศัตรูพืชเกิดการระบาด คือ ศัตรูพืชมีการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณโดยเฉพาะจากพืชอาศัยท่ีอ่อนแอการเพิ่ม
ปริมาณก็จะยิ่งมากขึ้น เม่ือศัตรูพืชมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะมีการแพร่กระจายจากแหล่งท่ีก าเนิดไปยังท่ีอื่นๆ โดยผ่าน
ปัจจัยต่างๆ เช่น เศษซากพืช ดิน ลม น้ า แม้กระท่ังส่วนขยายพันธุ์ของพืช ส าหรับศัตรูพืชอุบัติใหม่เป็นศัตรูท่ีไม่
เคยเกิดการระบาดมาก่อน ณ สถานท่ีหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นศัตรูพืช ณ สถานท่ีนั้น ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการ
เคลื่อนย้ายของศัตรูพืชเองท่ีอพยพเข้ามาหรือแพร่กระจายโดย ลม ฝน น้ า และพาหะอื่นๆ เช่น การแพร่กระจาย
ของไมยราบยักษ์ จากภาคเหนือลงมายังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ หรือจากการน าเข้าศัตรูพืชมาจากต่างประเทศ
ท้ังโดยเจตนา เช่น การระบาดของผักตบชวา และไม่เจตนา เช่น การระบาดของหนอนหัวด าท่ีติดมากับปาล์ม
ประดับ หรือผลมะพร้าวท่ีน าเข้ามาจากประเทศในแถบอินเดีย ศรีลังกา 

3.สภาพแวดล้อม นอกจากเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคพืชและแมลงระบาดแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อพืช ท า
ให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่าย สภาพแวดล้อมท่ีกล่าวถึง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ลม ความเป็นกรดและด่าง 
แร่ธาตุอาหาร ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ อินทรียวัตถุ ชนิดและเนื้อดิน ฝนและน้ าค้าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเข้าท าลายของศัตรูพืชท้ังสิ้น การเปลี่ยนแปลงหรือท าลายสภาพสมดุลของ
ธรรมชาติ จะท าให้ศัตรูจากแหล่งใกล้เคียงอพยพเข้าไปยังพื้นท่ีใหม่ เนื่องจากแหล่งอาศัยของมันถูกท าลาย เช่น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไปเป็นพื้นท่ีเกษตร ท าให้เกิดการระบาดของตั๊กแตนปาทังก้า จักจั่นในไร่อ้อย หรื อการ
ระบาดของหนูในนาข้าว การเปลี่ยนแปลงของศัตรูธรรมชาติท าให้การควบคุมโดยธรรมชาติเสียสมดุลไป เกิดการ
ระบาดของศัตรูพืชจากที่ไม่เคยระบาดมาก่อน หรือการกลับมาระบาดใหม่ในพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีการระบาดมานานแล้ว 

ดังนั้น เกษตรกรต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคและแมลงอย่างต่อเนื่อง โดยหมั่นส ารวจและ
ตรวจสอบพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทางในการควบคุมโรคและแมลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
หากเกิดการระบาดหรือมีแนวโน้มว่าจะระบาดของโรคและแมลงชนิดใหม่ๆท่ีไม่เคยพบในพื้นท่ีหรือเคยพบเมื่อนาน
มาแล้ว โดยเมื่อส ารวจพบการระบาดของโรคและแมลงสามารถปรึกษาและขอค าแนะน าได้ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้าน 

 
 


